Uniwersytet Rzeszowski
Kreatywność i pasja w biznesie
Rzeszowie
Kreatywno¶æ i pasja w biznesie - kolejna edycja Startup Mixer w

Rzeszowie

7 grudnia br. o godz. 17:00 w Grand Hotelu Rzeszów odbêdzie siê kolejna,

ju¿ XX edycja spotkañ biznesowych z cyklu Startup Mixer organizowanych

przez Akademickie Inkubatory Przedsiêbiorczo¶ci dzia³aj±ce przy Wy¿szej

Szkole Informatyki i Zarz±dzania w Rzeszowie oraz Uniwersytecie

Rzeszowskim, we wspó³pracy z Biurem Obs³ugi Inwestora Urzêdu Miasta

Rzeszów.

Go¶ciem specjalnym spotkania bêdzie £ukasz Haluch - z ¶rodowiskiem

biznesów internetowych zwi±zany od 2004 roku. Wspó³za³o¿yciel trzech
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globalnych startupów: Brainly.com, Picodi.com oraz grupy

Paraloscuriosos.com o ³±cznym zasiêgu ponad 150 milionów u¿ytkowników

miesiêcznie. Inwestor w kilkunastu innych przedsiêwziêciach.

Nie zabraknie równie¿ prezentacji m³odych przedsiêbiorców, którzy przed

jury zaprezentuj± swoje pomys³y biznesowe. Podczas najbli¿szego

spotkania zaprezentuj± siê trzy pocz±tkuj±ce firmy tj.

- Shoes SPA - marka wyznacza codziennie nowe trendy w sektorze renowacji

obuwia. Oprócz gruntownej renowacji i oczyszczania ka¿dego rodzaju

obuwia, dodatkowo doradza, projektuje oraz oferuje us³ugê

Dziêki tej us³udze mo¿na od¶wie¿yæ, ale przede wszystkim ulepszyæ i

nadaæ nowy wygl±d ulubionej parze butów. Shoes SPA to firma, która

zmienia wizerunek standardowego szewca, niebanalne podej¶cie do butów i
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niezwyk³a pomys³owo¶æ przyci±ga coraz wiêksze grono Klientów.

- Maria Krasowska - niezwykle kreatywna postaæ, która zajmujê siê

produkcj± filmów na YouTube, pisaniem ksi±¿ek, nauk± tañca oraz

wszystkim, co siê wi±¿e z tymi aktywno¶ciami, np. spotkania autorskie

itp. Jej autorskie blogi to: Zwariowani, ¦wiat oczami Marysi, Ksi±¿ki

rz±dz±.

- Tomir M. Management - zajmuje siê organizowaniem tras koncertowych

zespo³ów oraz pojedynczych koncertów w Polsce i zagranic±, czyli

bookingiem. Promuje polskich twórców i dobr± muzykê, sprawujê opiekê

menad¿ersk± i medialn±, dlatego wspó³pracujê z zaprzyja¼nionymi muzykami

i bandami. Zwi±zany jest równie¿ z Scen± Bunkier projektem kulturalnym

Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.
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Startup Mixer to spotkanie dla osób, które my¶l± o biznesie w nowoczesny

sposób, organizowane przez Akademickie Inkubatory Przedsiêbiorczo¶ci w

Rzeszowie wpisuj±ce siê w cykl spotkañ odbywaj±cych siê w ca³ej Polsce.

Tym razem chcemy pokazaæ jak przekuæ kreatywno¶æ i pasjê w sposób

zarabiania pieniêdzy. Przedsiêwziêcie stanowi doskona³± platformê, by w

nieformalnej atmosferze, w gronie ekspertów zaprezentowaæ swoj±

inicjatywê biznesow±, wymieniæ siê do¶wiadczeniami i pomys³ami .

Je¶li szukasz inspiracji, chcesz nawi±zaæ nowe kontakty biznesowe i

spêdziæ wieczór w przyjemnej, biznesowej atmosferze to nie mo¿e ciê tam

zabrakn±æ!

W programie przewidziane s± tak¿e dodatkowe atrakcje i miko³ajkowe
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niespodzianki.

REJESTRACJA: https://startupmixergrudzien.evenea.pl/

Liczba miejsc ograniczona!
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